FlexPrime - ağlar için su bazlı astar
FlexPrime sentetik ve doğal elyaftan oluşturulan su kültürü kafes ağlarına yönelik parafin
emülsiyonlu polimer bazlı ön kattır (astar). FLEXGARD tortu önleyicinin uygulanmasından önce
kullanılmak ve tortu önleyicinin miktarını önemli ölçüde azaltmak üzere dizayn edilir ve aynı
zamanda zorlu ortamlarda mükemmel bir performans gösterir.

• Ağ elyafını tortu önleyici ağın yüzeyi üzerinde kalacak şekilde kaplar
ve etkinliği muhafaza ederken tüketimi azaltır.
• Ağ elyafını yağlar ve bu suretle azami ağ mukavemeti sağlar.
• Ağın yıkanmasını daha hızlı ve daha kolay hale getirir.
• Tortu önleyici miktarını %25’e kadar azaltır.
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KULLANMA TALİMATLARI
FlexPrime 1041 litrelik IBC’lerde (Ara Dökme Kap) ve 190 litrelik bidonlarda konsantre
malzeme olarak tedarik edilir. Uygulanmadan önce, FlexPrime’ın seyreltilmesi gerekir.
Seyreltme oranı ağ türüne ve durumuna bağlı olarak değişecektir. Seyreltmeyi etkileyen asıl
faktör göz büyüklüğü olup daha küçük gözler maksimum seyreltme gerektirir. Genel olarak,
seyreltme oranları, büyük göz boyuna sahip yırtıcı ağları gibi ağlar için hacmen %40’tan küçük
göz boyuna sahip ağlar için hacmen %100 veya üzerine kadar değişecektir. (Örneğin, 100 L
FlexPrime + 100 L su) Tavsiye edilen ağırlık artışı astarın %14’ü ile %18’i arasındadır.

UYGULAMA
FlexPrime’ı uygulamak için, ağın nispeten temiz ve çok kuru olmasına dikkat edin. FlexPrime
tüm kafes ağı 20 ilâ 40 dakika süreyle seyreltilmiş çözeltiye daldırılması suretiyle
uygulanmalıdır. Ağ kafesi çözeltiden çıkarın; fazlasının tanka geri boşaltmasını sağlayın.
Ağlar tamamen kuruduğunda, FLEXGARD tortu önleyici ile toru önleyici muamelesine hazır
olurlar.
Kurutma
Ağlar asılarak veya bir ağ çarkının üzerinde kurutulabilir. Kurutma süresi ortam koşullarına
bağlı olacaktır, ancak mevcut olduğu hallerde cebri sıcak hava kullanılarak hızlandırılabilir. Ağın
etrafında ve içinde maksimum hava sirkülasyonu sağlanması da kurutma süresini kısaltacaktır.
Makul koşullar altında, kurutma 8 ilâ 12 saat içerisinde gerçekleştirilmelidir. İşleme tabi tutulan
ağlar denizde monte edilmeden önce süresiz olarak saklanabilir.
Saklama
FlexPrime çelik, demir veya alüminyum kaplar içerisinde saklanmamalıdır. Her türlü saklama
için, paslanmaz çelik veya plastik kullanılması tavsiye edilir. Seyreltilmemiş FlexPrime serin ve
kuru bir yerde sıkıca kapatılmış bir kaplarda en az 6 ay süreyle saklanabilir. Astarlanan ağlar
FLEXGARD tortu önleyici ile kaplanmadan önce sınırsız bir süre ile saklanabilir.

DONDURUCU SICAKLIKLARDAN HER ZAMAN KORUYUN.
TEKNİK BİLGİLER
Bileşimi:
Uygulandığı malzemeler:
Özgül ağırlık:
Katı madde içeriği:
Viskozite:

Vinil/parafin emülsiyonu
Naylon/ Specific gravity: 1.0129 – 1.033
1.000 – 1.050
%38.10 +/- %0.50

50 – 150 cps (Brookfield # 1 spindle @ 50 rpm)

Özel sorulara veya durumlara cevap almak için, lütfen bizimle irtibat kurun.
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